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   18.6.19פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 
  ישיבת המועצה התקיימה באולם חרמון

  משתתפים:
  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 
  סגן ראש העירמר גבריאל ריזינשוילי, 

  גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה 
  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה

  מר טל צחי, חבר מועצה
  מר דורון אורגיל, חבר מועצה

  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  נעדרים:

  מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
  מר עוזי שמילה, חבר מועצה
  מר משה קווס, חבר מועצה

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  
  

  נוכחים:
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  עו"ד חיים שימן, יועמ"ש

  רינה יוסף, גזברית העירייה
  יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
  

  :על סדר היום
  

אוגוסט  –יה), מועצת העיר מאשרת כי בחודשים יולי י(תוספת השנבפקודת העיריות  5בהתאם לסעיף  .1
 .לא תתקיימנה ישיבות מועצה מן המניין 2019

  
 צהמוע ישיבות תתקיימנה לא 2019 אוגוסט – יולי בחודשים כי : מועצת העיר מאשרת  הצעת החלטה

  .המניין מן

הפרוטוקול ודיסק עם הבקשות , מצ"ב 2.6.19אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  .2
 הסרוקות.

  
  2.6.19: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך הצעת החלטה
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  19:00מועד תחילת הישיבה 

  

אוגוסט  –יה), מועצת העיר מאשרת כי בחודשים יולי יבפקודת העיריות (תוספת השנ 5בהתאם לסעיף  .1
 .מועצה מן המנייןלא תתקיימנה ישיבות  2019

  
  נערכה הצבעה: 

  
  נמנעים      נגד          בעד

              ניסן בן חמו
          דודי אוחנונה

        גבריאל ריזינשוילי
          פלורי שטרלינג

  סיוון כהן אביטן
  טל צחי

  דורון אורגיל
  דיאנה גיטיס

  ברוך שלסר
  
  

 תתקיימנה לא 2019 אוגוסט – יולי בחודשים החלטה : מועצת העיר מאשרת  כי
  .המניין מן מועצה ישיבות

, מצ"ב הפרוטוקול ודיסק עם הבקשות 2.6.19אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  .2
 הסרוקות.

  
חלוקת כספי תמיכות נועדה לתמוך בארגוני התנדבות, על מנת :  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

 נוער, הצלת בעלי חיים, לקויי למידהלקדם נושאים חשובים לנו במועצה כמו חילוץ והצלה , תנועות 
  ובאמצעות תמיכות עקיפות הניתנות כסיוע.

 
 בקריטריונים לתמיכות נפלה טעות סופר ישגרי עמל, מנכ"ל העירייה: אני מבקש לעדכן כי בנספח א' 

  .20%עד  81%לתקן במקום עד 
  
  

  נערכה הצבעה: 
  

  נמנעים      נגד          בעד
  ברוך שלסר        ניסן בן חמו

          אוחנונה דודי
        גבריאל ריזינשוילי

          פלורי שטרלינג
  סיוון כהן אביטן

  טל צחי
  דורון אורגיל
  דיאנה גיטיס
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  2.6.19החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 
  

  

  

  

  !הישיבה ננעלה

  

  

  
  

                           
  עו"ד ניסן בן חמו          גרי עמל                    

 ראש העירייה                   מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

  

  

  

  


